
Program 
Nordisk Sprogkonference  
den 11. oktober 2011 
 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91,  
1401 København K 
 
Nordisk Ministerråd har siden efteråret 2010 gennemført en nordisk sprogkampagne. Initiativer er sat i gang og viden bliver 
udviklet. Vi står med ny inspiration til det videre arbejde med at udbrede kendskabet til dansk, norsk og svensk blandt børn og 
unge. Dette danner rammen for den nordiske sprogkonference 2011: ”Tør du? Du forstår mere, end du tror – hvis du tør.” 
 
På konferencen bliver du en del af et levende konferencerum. Alle deltagere involveres aktivt og stemningen bliver uformel og 
intens. Til tider som på en messe præget af mange aktiviteter på en gang og til andre tider som på en traditionel konference 
samlet omkring ”fællesscenen”. På konferencen opfordres du også til at bidrage med din viden på området, så vi får de bedste 
bud på, hvordan v i bedst muligt kommer videre med at styrke børn og unges muligheder for at lære dansk, norsk og svensk. 
 

Formiddag  
 

 

09.00 - 09.30 
 

 

Ankomst og registrering 
 

Kaffe, te og croissanter.  
 

 

09.30-10.00 
 

Velkomst og introduktion til konferencen 
 

Velkomst ved generalsekretær Halldór Ásgrímsson, Nordisk Ministerråd. 
Dagens program og aktiviteter introduceres. 
 

 

10.00 -11.15 
 

Besøg på sprogværksteder 
 

Du har mulighed for at opleve og udforske forskellige projekter under Sprogkampagnen. Du møder børn og 
unge, der er i gang med at bruge projekternes forskellige redskaber, og du præsenteres for nye metoder og 
materialer til at undervise børn og unge i Norden i dansk, norsk og svensk.  
 

Oplev projekterne: 

 Grannspråk – dansk og norsk ved Charlotte Wärnå, Skolverket, og Birgitta Engman, Föreningen 
Norden, Sverige  

 Norden før og nu ved Helle Trolle-Christensen, Danmarks Radio, Danmark   

 Svenska NU ved Tiinaliisa Granholm, Hanaholmen, Kulturcentrum for Sverige og Finland, Finland 

 Falske venner (Facebook) og Netordbog ved Line Pedersen, Dansk Sprognævn, Danmark og 
Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge. 
 

 

11.15 -12.00 
 

Sprogfællesskab mellem nabolande – problemstillinger og potentialer 
  
Ved professor Mila Vulchanova,  
Language Acquisition and Language Processing Lab, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge. 
 

Mila Vulchanova ser på sprogsituationen i Norden udefra. Mila Vulchanova præsenterer nye 
forskningsresultater om multinationalitet og dens betydning for sprog og tænkning. Resultaterne bliver 
relateret til arbejdet med at styrke forståelsen af dansk, norsk og svensk blandt børn og unge i Norden. 
 

 

12.00 -12.15 
 

 

Konkurrencen om gode sprogværktøjer for børn og unge – de nominerede forslag 
 

Kampagneleder Bodil Aurstad præsenterer de forslag, der er nomineret til at vinde den nordiske konkurrence 
om gode sprogværktøjer for børn og unge. 
 

 

Tør du? 
Du forstår mere, end du tror 

 - hvis du tør 
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Eftermiddag 
 

 

12.15 -13.45 
 

Frokost på den anden side af vandet i Københavns nye skuespilhus: ”Ordets hus”   
Båden sejler over 12.20 og tilbage igen 13.35.  
 

 

13.45 -14.15 
 

 

Sprog og sprogforståelse blandt børn og unge i Norden – tilegnelse af dansk, norsk og svensk i 
samspil med fremmedsprog 
 
Oplæg fra professor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet, Danmark. 
 

 

14.15 -15.00 
 

 

Hvorfor skabe øget forståelse for dansk, norsk og svensk blandt børn og unge i Norden – og hvad skal 
der til? 
 

Debat med uddannelsesleder Lis Madsen, Professionshøjskolen UCC, Danmark og professor Hanne Leth 
Andersen, Roskilde Universitet, Danmark og deltagerne. 
 

 

15.00-15.15 
 

Pause  
 

 

15.15 -15.45 
 

Workshop – de nominerede forslag i konkurrencen præsenteres med mulighed for spørgsmål og 
kommentarer 
 

Kaffe, te, frugt og kage. 
 

 
 

15.45 -16.30 

 
 

Hvordan kan børn og unge i Norden lære dansk, norsk og svensk? 
 

Repræsentanter fra projekter, der præsenteres på konferencen, interviewes om deres bud på, hvordan der 
konkret kan arbejdes for at styrke forståelsen for dansk, norsk og svensk blandt børn og unge i Norden. Også 
deltagerne kan stille spørgsmål. 
 

 

16.30 -17.15 
 
 

 

Efter Sprogkampagnen - hvordan kommer vi videre? 
 

Hvad tager vi med os? Hvordan får vi sat forståelse af dansk, norsk og svensk på mediernes dagsorden? 
Hvordan kommer vi videre? 
Journalister interviewes om deres perspektiv på spørgsmålene og deltagerne inviteres til at bidrage til 
svarene.   
 

 

17.15 -18.00 
 

Reception i festlige omgivelser  
– med offentliggørelse af vinderforslag i konkurrencen om gode sprogværktøjer for børn og unge 
 

Generalsekretær Halldór Ásgrímsson, Nordisk Ministerråd offentliggør konkurrencens vinderforslag og 
musikken spiller. 
 

 

 

Tør du? 
Du forstår mere, end du tror 

 - hvis du tør 
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